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Védekezés: a Vatikán u as lása 
Mindszenty védője, dr. Kiczkó 

Kéimán hivatkozott arra, hogy 
Mindszenty megbánta a történ-
teket. Közötte és a magyar köz-
társaság között csunán az isko-
lák él'amositása miatt keletke-
zett összeütközés. Majd azt igye-
kezett bizonyítani, hogy 

Mindszenty a Vatikán utasl-
tá'á a rse'ekedrtt. 

fl Valikán valóban sérelemnek 
tekintette a felszabadulás után 
végrehajtott földreformot és nem 
látta szívesen a népi demokrá-
cia fejlődését sem. Mlndszenty-
nek az volt a hibája, hogy nem 
ismerte fel a történelmi ite)l">dés 
kényszerűségét, viszont a pápa 
állásfoglalása kötelező volt reá 
nézve .Mindszenty a vnlikánl be-
foiyá-tó' Irányítva helyezkedett 
a legitimizmus alapjára is. .8 
védő ezután igyekezett csökken 
írni az Ottóvni és Chapln kö-
vettel folylatolt tárgyalások je 
ler'tcééoét. a vád azon állításá-
val szemben pedig, hooy gazda-
sági, poldikal és katonai tiíkokat 
juttatott külföldre, a védő csak 
arra a ki elöntésre szorítkozott, 
hogy a népi demokráciák életé-
ben nincsenek titkok, fl vahitá-
rls bűncselekményekkel kapcso-
latban enyhítő körülménynek 
hozta fel, hogy Mindszenty papi 
benttltottsáqfinól fogva nem tud-
ta felmérni ezen a területen el-
követett reel kmény inek suliját. 
Bölcs ítéletet és az enyhítő sza-
ka 7 alkrirrtarásít kérte. 

Szünet után dr. Móra Mihály 
egueteml tanár Baranyai íuszttn 
védelmében a/f hlzonyltqalta, 
hogy a re-fau'á ió Baranyai sze-
mében csak hinnfázis volt, Ba-
ranuat cselekméuue még mozga-
lercrak sem tckin'hotő. legfel-

jebb a szervezetben való tevé-
keny részvétellel lehet vádolni. 

Zakar András védő je azt igye-
kezett bizonyítani, hogy Zakar 
nem önszántából vett részt Mind-
szenty üzelmeiben, hanem Mind-
szenty utasításaira cselekedett, 

Eszterházy Pál védője szerint 
Eszterházy nem azzal követte 
el a bűncselekményt, hogy nem 
jelentette be a valutát, hanem 
azzal, hogy megvásárolta. 

Hosszabb sziinet után Nagy 
Miklós, Ispánki Béla és Tóti* 
f-ászló védői szólaltak fel. Ne-
gyedórás szünet után az utolsó 
szó jogán a vádlottak szólaltak 
fel. 

Rossz nevelésével 
védekezik a lóba nos 
Mindszenty József felszólalá-

sában azzal védekezik, hogy 
magatartását nevelése és a 
kapott hagyományos alapel-
vek* magyarázzák meg. Saj-
nálja, hogy összeütközött az 
állani törvényeivel. Köteles-
ségének farija kijelenteni 
hogy szerinte a püspöki knr 
néni ellenzője a földreform-
nak. 

Mostani álláspontomat kifejezi 
a január 29-i levél, amclvet 
az ioazságiigyminiszter úrhoz 
küldöttein. Ebhez a beadvány-
hoz tartom magam. 

Dr. Zakar András azzal vé-
dekezett. hogy azért került ösz-
szeiHközésbc a törvényekkel, 
mert mint felszentelt pan és 
mint primási titkár feltétlen 
engedelmességgel tartozott fel-
jebbvalójának. 

Eszterházy Pál és Naev Mik-
lós nem kívántak az utolsó szó 
jogával élni. 

A többi vádlott felszólalása 
után bejelentette, hogv a nép-
biróság 8-án, kedden 9 órakor 
hirdet ítéletet. 
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A .Szovjeté I M> n n ioden vál-

lalkozást. igy a városépítést is 
n tervszerűség jellemzi. Most 
épül például az örmény bőr-
ipari vidék központja, Oktem-
berjan város. Kész terv alap-
ján láttak hozzá a munkához. 
Kijelölték a bulvárok helvét. A 
lakóházakat és a középületeket 
ugy épitik fel, hogy épitőmüvé-
szeti szempontból összhangban 
álljanak egymá-.sal és a tájjal, 
továbbá, hogy megfeleljenek a 
közlekedésügyi és egészségügyi 
követelmén veknek is. Néhány 
úszómedencét ts építenek és 
nagykiterjedésű parkot létesíte-
nek. Most dolgoznak más uj 
örménv városok tervein is. 

PAP TKIAHVAWOK: 
Megjelent a Magvar Dob 

gozék Párt ia Politikai Aka-
ia füzetsorbsathan (5. 

sámu fiizef) Háv László elv-
iárs «A nemért!, fizi nmnopol-
tőke« cimü előadása, Iláv 
László elvtárs előadása pon-
tos, számszerű adatokat tar-
talmaz, értékes anyagot szol-
gáltat az imperializmus ta-
nulmányozásához a szeminá-

nmi hallgatóknak, pártmun-
kásoknak. a párt és üzemi 
funkcionáriusoknak. 

Megjelent a falusi Népne-
velő Lgiijahb, 5. száma. Tar-
talomból: Sztálin nacvielen-
tóaégü békenyilatkozata. _ 
itakosi elvtárs a népnevelők 
uraoká iáról. — A Magvar 
Függetlenségi Népfront a~'tá-
noráha hiv minden dolgozót. 
— Mindszenty a népbírósáe 
alött. — Mire jó a vetésterv? 
— Népnevelőmunkával segít-
sük elő a cukorrépatermelést. 

Színvonalas, gazdag tarta-
looimnl n.eejclent az »Anvng-
6» Adntsz.oIgé.11at<L«« legújabb 
februári szúino. A szeminá-
riumi hallgató, egyéni tanuló. 
l>rO|iagu.ndista, stb. elvtársak 
ebben a számban is kitünÓ 
anyagól, kapnak a tanuláshoz. 

Az angol sajtó 
i mindszentv-psrrői 

Az angol reggelt lapok 
részletesen beszámolnak a 
Mindszenty per pénteki tár-
gyalásáról A Times közli, 
hogy Mindszenty visszavonta 
a »végrende?elef«, amelvben 
előre hatálytalanította teen-
dő vallomását. A ludösitás 
kiemeli, Mindszenty elismer-
te, hogv jót bántak vele. 
Mindszcnlv olyan ember be-
nyomását kelti, aki tudja mit 
mond és azt mondja, amit 
akar. A fordítások pontosak, 
a tudósításokat nem cenzú-
rázzák. Azt a levelet, ame-
lye tMindszcnty a börtönből 
az amerikai köveihez akart 
kiesem pészni, megmutn I tá k 
az ujsá íróknak is. Mind-
szenty a levelet magáénak is-
merte el. 

A Daily Worker szintén ki-
emeli azt, hogy Mindszenty 
visszavonta levelét a »hami-
sított vallomásokról* Mind-
szenty beismerte, hogy a fog-
házban jól bánlak vele és 
beszélhetett ügyvédjével is. A 
Daily Express főleg Eszter-
házy Pál szerepével foglal-
kozik. 

Magyar nyfűeímek a fdisltolai 
műkorcsolyázó világbajnok-

ságon 
A főiskolai műkorcsolyázó vi-

lágbajnoki versenyen a férfi 
bajnokságban Király Ede lett s z 
első, a páros versenyben a 
Kékessy—Király pár szerezte 
meg a győzelmet, a Nagy-test-
vérek pedig a második helyet. 

fiz u ]gyágysze rész -
i o m n y r ü l 

A» elmúlt esztendő folya-
mán fcörvéuyhozásnnk foglalko-
zott a gyógyszertárak, helyeseb-
ben a gyógyszerészet és ezen 
belül a gyógyszerészek problé-
máival is. 

Létrejött az 1948. XXX. t. c. 
>a gyógyszerészetről«. 

A törvény a gyógyszertárakat 
dlami felügyelet alatt álló köz-

egészségügyi intézményeknek 
nyilvánítja, amivel kétségkívül 
a gyógyszerészet és a gyógysze-
részi hivatás tudományos jelle-
gét akarja kidomborítani. 

Egészen természetes, hogy ez 
uagára a gyógyszerészre is fo-
kozott feladatokat ró. Nemcsak 
izoti a területen, hogy foglalko-
zása tudományos jellegének 
megfelelően fokozott lelkiisme-
retességet kell kifejtenie, mű-
ködése területén, de párhuza-
mosan ezzel azt is, hogy a népi 
demokrácia ilyen megtisztelő ki-
emelése eredményeképpen gya-
korlati tevékenykedés® terüle-
tén is e.gv bizonyos magatar-
tásbc.i átállást kell végrehaj-
tania. 

A tőkés világrend sajátossá-
gainak megfelelően a gyógysze-
részből is a kelleténél nagyobh 
mértékben üzletember lett, te-
hát olyan ember, aki igen sok-
szor — jobb meggyőződése el-
lenére — az anvngi érdeket 
majdnem egyenértékűnek kény-
szerült nyilvánítania a hivatás-
sal járó tudományos kötelezett-
ségekkel. 

Az uj törvény megteremti az 
előfeltételeit annak, hogy a 
gyógyszerész tényleg hivatás-
szerűen folytassa, foglalkozá-
sát. A törvény kötelességévé te-
szi a gyógyszerésznek, hogy az, 
úgynevezett kézi eladásban csak 
veszélytelen gyógyszereket szol-
gáltasson ki. ' Világos, hogv a 
gyógyszerész ilyeniránjai köte-
lességeinek csak a nagyközön-
ség segítségével tud megfelelni. 
Csak ugy, ha a vásárlóközönség 
tudomásul veszi, hogy ma több-
nyire olyan gyógyszerészek vég-
zik a közegészségügynek ezen a 
területén a munkát, akik a hoz. 
zájuk forduló emberek egész-
ségi állapotát elébehelyezik a 
sajátmagnk anyagi érdekeik-
nek. Ez a gyakorlatban igen 
sok esetlien azt is kötelességévé 
teszi a betegeknek, hogv olyan 
oscteklen, ahol komolyabb ter-
mészetű gyógyszerekről van szó 
(pl. ultra septyi tabletta) vagy 
olyan esetekben, ahol a beteg, 
vagy hozzátartozója nem köny-
nyen muló természetű beteg-
ségre akar gyógyszert vásárolni, 
forduljon orvoshoz és orvosi 
vénnyel menjen a gyógyszer-
tárig. Ezzel nemcsak a beteg 
érdekeit szolgálja, de megkí-
méli magát is, meg a gyógy, 
szerészt is fölös vitáktól. Népi 
demokráciánk a társadalombiz-
tosítás nagyarányú kiterjeszté-
sével megteremtette a lehető-
ségát annak, hogv a beteg em-
l>er minden komolv esetlten or-
vosi vizsgálat után menjen a 
gyógyszertárira és vásárolja meg 
a gyógyszerét. 

Franki Jéz.sef 

flki egy ív Fist! cfvtgezís 
13 év normáit 

Potcscnlco, a Donvec-me-
dence országoshl -ü vájára, aki 
már régebben e'nyerte a Szo-
cialista Munka Hőse címet, 
a hálxrruutáni sztálini öt-
éves terv első három éve 
alatt 13 év normáit végezte 
el. Potcscnko most ünnepé-
lyesen kötelezte magát, hogy 
ebben az évben további 5 
év normáit teljesili. 

„ v i S E í i r £ £ S z e g e d i t e l epe ; 

rísz* Liios-Hltti! 39. 
(A melegvizkutnál.) 
t e l e l ő m 3-97. 

V a s k e r e s k e d ő ! * déí'/ díkl e l o s z t ó he ' . ye 
Tas, zom inccdény, kályhák, lil Ah elvek, háztartási 
cikkek, vasal isok, m Iszakl (vízvezeték szerelési) cikkek 
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Államosították a Tisza, 
a Royal és a Hungária szállót 

Az elmúlt években mind a 
közönség, mind az alkalmazot-
tak részéről sok panasz merült 
fel a három nagy szegedi szálló-
val kapcsolatban. Különösen a 
Tisza- és a Hungária-szállóval 
voltak nagy bajok, ahol a tulaj-
donosok semmi gondot sem for-
dítottak az épület, a szobák 
és a óerendezés karbantartá-
sára és így a két szálló nem 
tudta kielégíteni a népi demo-
krácia fokozottabb igényeit. A 
tulajdonosok adóikat sem fi-
zették rendesen a az alkalma-
zottak állandóan attól tartot-
tak. hogy máról holnapra el-
veszítik állásukat, az államo-
sítást ezért most annál is na-
gyobb örömmel fogadták. 

Az államosítás után a Tisza-

szállót, amelyet tulajdonosai 
teljesen elhanyagoltak, igy al . 
kalrnatlanná vált szálló céljaid 
ra, hivataloknak használják feL, 
A lloyal és a Hungária fog. 
iák igy a jövőlren száz száza, 
lékig kielégíteni a szállóvendé-
gek igényeit. A Hungária-szál. 
lót a Szállóipari Nemzeti Vál. 
lalat rentábilis vezetése mel-
lett rövidesen rendbe is hoz. 
zák és hiányzó berendezésé® 
pótolják a Tisz-a-szálló beren-
dezéséből. 

A régi tulajdonosokat az ál. 
lamositás után azonnal eltávo-
lították a szállókból és azoknak 
nak vezetését a Szállóipart 
Nemzet, Vállalat ryog bízott ja 
vette át. 

KÜLPOLITIKA 1 MONDATBAN 
KEDVEZŐ fogadtatásban ré-

szesítették az amerikai haladó 
szellemű lapok S'tálin békeaján-
latát és megállapítják, hogy az 
amerikai nép kívánatosnak tart-
ja a két államférfi tanácskozá-
sát. 

A francia jobboldali lapok, 
amelyek Mind*zentyt a tárgya-
lások előtt mint mártírt igye-
keztek beállítani, most a legna-
gyobb zavarban vannak és kép-
telenek a tényeket elkendőzni. 

NORVÉG kormányküldöttség 
utazott Washingtonba, ami ar-
ra mutat, hogy az Atlanti Szö-
vetséghez való csatlakozással 

jnáü kapcsolatos tanácskozások 
igen előrehaladtak. * 

AZ OLASZ KP vezetősége a 
ré i hr;I jót fejezte ki Sztálinnak^ 
mert véget akar vetni a mos-
tani nemzetköz.! nehézségeknek. 

Merényletet követett el az irá-
ni sah ellen egy muzulmán val-
lásos iao munkatársa. 

fl KUOMINTfl'l-kormány tra 
már csak papíron létezik, isme-
ri be a New-York Herald Tri-
büné. 

Hatszázezerrel növekedett egy 
év alatt az amerikai munkanél-
küliek száma, állapítja meg aa 
USA sta'lsztikai hivatala. 

/ y Megkezdődött 
a rendőrtoborzás Szegeden 

Február elsején országszerte 
megkezdődtek a rendőrtoborzá-
sok. A dolgozó nép legjobb 
fiait válogatják ki, hogy a 
rendőrség szociális összetétele 
megjavuljon és a munkásság 
és a dolgozó parasztság itt is 
fokozott, mértékben vezető he-
lyekre kerüljön. Az országos 
toborzás február elsejétől már-
cius elsejéig tart. Ez idő alatt 
a demokratikus rendőrség for-
radalmi átalakuláson megy ma jd 
keresztül. Az ipari munkásság 
és a dolgozó parasztság fiai 
megjavítják majd a szervezet 
minőségét és biztosítják a szo-
cializmus zavartalan építését. 

Szegeden a toborzás a rend-
őrkapitányság épületélren bo-
nvolóvdik le. A jelentkezőket itt 
vizsgálják felül. A szegedkör. 
nvéki tanyavilágban is meghir-
dették már a toborzásokat. 
Azoknak, akik rendőrök akar-
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Ma és a következő napokon 1 
S I A N é s P t N legujaib végjátéka 
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K O R Z O 
Telefon á?4 

204. 

kéri*!-
Ma és mindennap 
Ui művészi filmi 

SEJTELEM... 

SZÉCHENYI 
Telefon 490. 

4 0 5 / 3 
hár 

Ma indul a legvidámabb 
francia bohózat: 

Lótiéso'1 k r á v a 
előadáson kezdete él 4, .4 0, fél 8 
úénztár d. e II -12, d. u. 3 órától. 

nak lenni, a legközelebbi rend-
őrörsön kell jelentkezniük. 

Az uj toborzás még inkább 
fokozza majd demokratikus 
rendőrségünk munkájának ál. 
landó javulását, amelynek már 
most is tanújelét adták a sze-
gedi rendőrök. Szom'svton déj. 
előtt tizennyolc rendőr kapta 
meg a honvédelmi miniszter 
kitüntetését, a 48-as Petőfi em-
lékérmet. Bizonyítéka ez an-
nak, hogv nemcsak a kitűntet-
tek végeztek eredményes mun-
kát. hanem minden szegedi 
rendőr magáévá tette és jót 
teljesítette azokat a feladato-
kat, a-melyekot népi demokrá-
ciánk a demokratikus rendőr. 
SÓK? elé tűzött. 

Azetmutt liétcn született 17 
fiu, 14 leány. 

Házasságot kötöttek: 
István Bó só Máriával, Nagy: 
Pál Paksi Ilonával, Dombó-
vári József Mogvorós 0 ' 
va', Klein Árpád Török Krisz-
tinával, Mészáros I.ás/ló 
Somkó Rózá iéval, Vecser-
nyés István Szalui Máriával, 
Bogaras Gyu'a Szőke Honi-
val, Sipöcz Jenő Pominik Ka-
roünnr.l, Pap János Sebőt fl 
Rozá'iívni. Buttás Károly Kó-
nya Rozá'iával, Albert Pál 
Lakatos Mar ütn i , Sánta Jó-
zsef Pakni Ilonával. 

Elhallik: ö/v. MayverMik-
lóraé 92, BunFord János 03, 
Szűcs Mária 23, Dani Hona 
22. Dominik Mihály 59. Cser-
mák Ilona 59, özv. Rádi Mio-
céné 80. dr. Motika Adotf 
68. Csikós Sándor 75, Reruát 
Páfné 47, özv. Gyerayádesz 
Józsefné 43, Balog András 82, 
özv. Kálmán Benőné 7 0. 

5 9 — 1 9 3 íflf n ' á r k s i i í f l ? r,b<i ! 
gyeineksocsinál. Ente.1métiv»s áron ke-
rekpár, rádiO, varrógea és műhelyem aen 

S f i K f t í Mm é 
műszaki szaküzlet Kiís-ulca 2. 


